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MEMAHAMI ARTI 
SEKITAR KEARSIPAN (a)

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI, 2001):
ARSIP = dokumen tertulis (surat, akta, dsb.), lisan 

(pidato, ceramah, dsb.) atau bergambar (foto, film, 
dsb.) dari waktu yg lampau, disimpan dalam media 
tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket 
komputer, dsb.) biasanya dikeluarkan oleh instansi 
resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk 
referensi

ARSIP UTUH = pembakuan, pengaturan, dan peng-
awetan yang diperlukan supaya bahan arsip dapat 
dikenal dan disusun sebagaimana aslinya tanpa ada 
yang dirusak dan/atau diubah  
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MEMAHAMI ARTI 
SEKITAR KEARSIPAN (b)

DOKUMEN = (1) surat yg tertulis atau tercetak yg 
dapat dipakai sebagai bukti keterangan (spt 
akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian);      
(2) barang cetakan atau naskah karangan yg 
dikirim melalui pos; (3) rekaman suara, gambar 
dlm film dsb. yang dapat dijadikan bukti kete-
rangan

REKORD = Rekod, Rekor, ???
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JENIS-JENIS ARSIP (a)
1. BERDASARKAN ISI ATAU SUBJEK ARSIP: (a) 

arsip SDM; (b) arsip keorganisasian; (c) arsip 
keuangan; (d) arsip pendidikan; (e) arsip kesehatan; 
dsb.

2. BERDASARKAN FUNGSI ARSIP: (a) arsip dinamis, 
yg terdiri atas (i) arsip aktif, yaitu arsip yg masih 
sering digunakan ; (ii) arsip setengah aktif, yaitu arsip 
yg frekuensi penggunaannya mulai berkurang; dan 
(iii) arsip inaktif, yaitu arsip yg sudah jarang sekali 
dipergunakan dalam aktivitas perkantoran;        (b) 
arsip statis, yakni arsip yg tidak lagi dipergunakan 
secara langsung dalam aktivitas manajerial harian 
perkantoran.  
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JENIS-JENIS ARSIP (b)
3. BERDASARKAN WUJUD DAN BENTUK 

ARSIP: (a) arsip surat, yaitu setiap lembaran 
kertas yang berisi informasi atau keterangan 
yang berguna bagi penyelenggaraan 
manajerial organisasi seperti notulen rapat, 
berita acara, surat/naskah perjanjian/kontrak, 
akte pendirian, dsb.; (b) pita rekam VTR; (c) 
piringan hitam/plat; (d) mikrofilm; (e) flashdisc; 
dsb. Keterangan: untuk (b) s/d (e) sekarang ini 
sering disebut soft copy, yang hasil cetakan 
disebut hard copy.

:
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JENIS-JENIS ARSIP (c)

4. BERDASARKAN URGENSI ARSIP: (a) Vital 
archieves, yaitu arsip yang bersifat permanen, 
yang harus disimpan untuk selama-lamanya.
Contoh: dokumen-dokumen tentang tanah/ 
gedung, akte pendirian lembaga/usaha, buku 
induk baptisan/nikah, daftar mutasi SDM, daftar 
alumni, daftar murid/siswa/mahasiswa, daftar 
wilayah, daftar nama-nama jemaat dan lokasi, 
daftar nama anggota jemaat/sidi jemaat, dsb.
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JENIS-JENIS ARSIP (d)
(b) Important archieves, yaitu arsip yang 

mempunyai nilai dokumentasi, sejarah, hukum, 
pendidikan, keuangan, dsb. Jika arsip ini hilang 
maka sulit dicari penggantinya karena masih 
diperlukan atau dipergunakan dalam membantu 
kelancaran pekerjaan.
Contoh: Notulen rapat, surat keputusan/mutasi, 
daftar sensus anggota jemaat, laporan sensus 
ekonomi jemaat, RAPB J/W/S, laporan 
keuangan, berita acara pemeriksaan keuangan, 
dsb.
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JENIS-JENIS ARSIP (e)

c. Useful archieves: yaitu arsip yang masih 
mempunyai nilai kegunaan, tetapi bersifat 
sementara dan terkadang masih diperlukan. 
Arsip ini masih perlu disimpan sampai sekitar 
tiga tahun ke depan.
Contoh: surat keterangan tentang seseorang 
warga jemaat, surat pernyataan pindah/masuk 
menjadi warga jemaat, surat kesaksian, surat 
telegram (dulu), laporan perjalanan, dsb.
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JENIS-JENIS ARSIP (f)
d. Nonessensial archieves: yaitu arsip yang 

tidak perlu pengelolaan lebih lanjut dan tidak 
berhubungan dengan masalah-masalah yang 
dianggap penting. Arsip seperti ini tidak perlu 
disimpan berlama-lama.
Contoh: Surat/kartu undangan nikah/HUT, nota 
pesanan makanan/minuman rapat/pertemuan, 
selebaran sayembara, pengumuman hari libur, 
memo acara Natal/Tahun Baru, liturgi 
kebaktian/upacara kematian/kelahiran/naik 
rumah baru, dsb.
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RECORDS DAN ARCHIEVES

Di negara kita kadang-kadang tidak konsisten 
dalam menggunakan kata arsip dinamis 
(records) dan arsip statis (archives). Biasanya 
kata ‘arsip’ yang dimaksud adalah ‘arsip statis’ 
jadi keduanya saling tukar. Adapun ‘arsip 
dinamis’ atau ‘records’ yang sering 
menimbulkan masalah. Orang awam atau yang 
bukan dari dunia kearsipan sering 
menerjemahkan ‘records’ dengan bermacam-
macam istilah, seperti ‘rekod’, ‘rekaman’, dsb.
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ASAS-ASAS 
PENGARSIPAN (a)

1. ASAS SENTRALISASI
Sentralisasi adalah sistem pengelolaan arsip
yang dilakukan secara terpusat pada suatu
unit kerja khusus yang disebut sentral arsip.
Dengan sentralisasi arsip maka semua surat-
surat kantor yang sudah selesai diproses
akan disimpan di situ. Tugas ini lebih sering
dikerjakan oleh Sekretaris (Jemaat/Wilayah/
Sinode) dalam unit sekretariat. Juga oleh
lembaga-lembaga lainnya dalam organisasi
gereja kita.
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ASAS-ASAS 
PENGARSIPAN (b)

2. ASAS DESENTRALISASI
Desentralisasi adalah asas pengelolaan 
dan penyimpanan arsip yang dilakukan 
oleh setiap unit kerja dalam sebuah 
organisasi. Semua unit kerja diberikan 
keleluasaan dalam mengelola, menyim-
pan, dan menggunakan arsipnya 
masing-masing. Tugas inipun lebih 
sering dipercayakan dan dilakukan oleh 
Sekretaris setiap unit tersebut.
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ASAS-ASAS 
PENGARSIPAN (c)

Keuntungan sentralisasi arsip: (a) Terjadinya 
penghematan dalam penggunaan ruang atau 
tempat penyimpanan, tenaga SDM dan peralatan; 
(b) Tidak terjadi kegandaan/duplikasi arsip, karena 
kantor hanya menyimpan satu arsip saja; dan (c) 
Terjadinya penyeragaman sistem penyimpanan dari 
berbagai arsip.

Kerugian sentralisasi arsip: (a) Tidak semua jenis 
arsip dapat disimpan hanya dengan satu sistem 
penyimpanan; (b) Jauhnya jarak lokasi di antara unit 
kerja dengan lokasi arsip akan memakan waktu 
lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan.
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ASAS-ASAS 
PENGARSIPAN (d)

Keuntungan desentralisasi arsip: (a) Keperluan arsip mudah 
terpenuhi, karena berada dalam lingkungan unit kerja sendiri; 
(b) Penanganan arsip lebih mudah dilakukan, karena 
arsipnya sudah dikenal dengan baik.

Kerugian desentralisasi arsip: (a) Penyimpanan arsip 
tersebar di berbagai lokasi yang dapat menimbulkan 
terjadinya duplikasi; (b) Penghematan pemakaian peralatan 
dan perlengkapan sukar dijalankan karena kantor harus 
menyediakannya pada setiap unit kerja; (c) Tugas rangkap 
petugas dan inefisiensi pelatihan SDM; (d) Pemborosan 
dalam pemusnahan arsip; dan (e) Rentan terhadap intervensi 
luar dan bahayanya arsip jatuh ke tangan yg tidak berhak.
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ASAS-ASAS 
PENGARSIPAN (e)

3. ASAS KOMBINASI SENTRALISASI DAN 
DESENTRALISASI:
Untuk mengatasi kelemahan dari asas sentralisasi 
dan asas desentralisasi, digunakanlah perpaduan 
dari keduanya. Di dalam penanganan arsip secara 
kombinasi, arsip yang masih aktif dipergunakan atau 
disebut arsip aktif dikelola di unit kerja masing-
masing, sedangkan arsip yang sudah jarang 
digunakan atau arsip inaktif dikelola di sentral 
arsip. Dengan demikian, penyimpanan arsip inaktif 
dilakukan secara sentralisasi, sedangkan arsip aktif 
dilakukan secara desentralisasi.
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PENATAAN ARSIP (a)
Penataan Arsip atau mengindeks arsip adalah 

menentukan urutan unit-unit dari kata tangkap 
yang akan disusun menurut abjad. Kata 
tangkap dapat berupa nama orang, nama 
badan, nama tempat, istilah subjek, atau 
angka tergantung pada sistem penyimpanan 
yang ingin dipergunakan.

Menata arsip artinya mengatur dan menyusun 
arsip dengan kode klasifikasi yang telah 
dibuat menurut sistem penyimpanan yang 
dianggap efektif dan efisien. 
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PENATAAN ARSIP (b) 
• Pelaksanaan penataan arsip terdiri atas:
• 1. Arsip harus disortir terlebih dahulu.

2. Memeriksa dengan teliti apakah arsip 
sudah didisposisi atau belum.
3. Setelah yakin sudah didisposisi, maka 
arsip yang ada hubungannya disatukan.
4. Sesudah itu arsip perlu diberi kode 
klasifikasi di ujung kanan atas.
5. Menentukan indeks pada setiap arsip.
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PENATAAN ARSIP (c)
Kode klasifikasi adalah alat untuk

mengenali masalah yang ada dalam
arsip dan di samping itu juga sebagai
alat penentu letak arsip itu di dalam
urutan hubungan masalah pada
susunan keseluruhan arsip. Kode ini
juga menentukan adanya urutan
sistematis dari masalah-masalah arsip
dan kartu kendali dalam file.

17



PENATAAN ARSIP (d)

Ciri-ciri sistem penataan arsip yang baik:  
a. Mudah dimengerti;
b. Mudah dilaksanakan;
c. Mudah ditemukan;
d. Mudah diawasi ;
e. Mudah dirawat; selain itu: 
f. Tidak memakan tempat
g. Cocok dengan organisasi
h. Hemat biaya/ekonomis
i. Mampu mencegah kerusakan 
j. Mampu menangkal kehilangan arsip
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PENATAAN ARSIP (e)

Numeric System atau Sistem Nomor adalah
sistem penyimpanan dokumen yang
berdasarkan kode nomor sebagai pengganti
dari nama orang atau nama badan. Hampir
sama dengan sistem penyimpanan abjad yang
penyimpanan dokumen berdasarkan nama,
sistem nomorpun penyimpanan dokumen
berdasarkan nama, hanya di sini diganti
dengan kode nomor.
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PENATAAN ARSIP (f)
Sistem Nomor ini tepat digunakan untuk:
• 1) Penyimpanan berkas atau dokumen yang kata panggilnya 

dapat diubah dengan menggunakan nomor, misalnya arsip 
surat keluar dan surat masuk, dsb.
2) Penyimpanan surat-surat keputusan dalam suatu organisasi, 
hal itu dikarenakan surat keputusan lebih mudah dikenal 
dengan nomor surat keputusan.
3) Pada lembaga pendidikan yang menyimpan dokumen 
siswanya berdasarkan nomor induk siswa.
4) Penyimpanan faktur transaksi keuangan gereja, yang 
diurutkan berdasarkan nomor faktur.
5) Soft copy dan hard copy
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PENATAAN ARSIP (g)
Dalam klasifikasi, nomor adalah daftar yang

memuat semua kegiatan/masalah yang
teridentifikasi. Setiap masalah diberi nomor
tertentu. Dalam daftar ini terdapat tiga
pembagian: Pembagian utama, memuat
kegiatan/masalah pokok; Pembagian
pembantu, memuat uraian masalah yang
terdapat pada pembagian utama-
Pembagian kecil memuat uraian masalah
yang terdapat pada pembagian pembantu.
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Guna daftar klasifikasi adalah- Sebagai 
pedoman pemberian kode surat/arsip 

Sebagai pedoman untuk mempersiapkan dan 
menyusun tempat penyimpanan surat/ arsip 

Uraian guide, folder, dan surat dalam filling 
cabinet: Dalam setiap laci filling cabinet 
diperlukan 10 guide- Di belakang setiap guide 
ditempatkan 10 folder- Surat yang terbaru 
dalam setiap folder ditempatkan paling depan.
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Cara penyimpanan surat/arsip:
§ Surat/arsip dibaca lebih dahulu untuk 

mengetahui permasalahannya- Memberi 
kode surat/arsip- Mencatat surat/arsip ke 
dalam kartu kendali- Mencatat surat/arsip 
pada kartu indeks- Menyimpan surat/arsip-
Penyusunan surat/arsip dalam folder. 
Khusus untuk setiap surat yang baru selalu 
ditempatkan di urutan paling depan.

§ Cantumkan dalam Buku/Kartu Kendali

23



PENATAAN ARSIP (j)
Cara mengindeks nomor kode sebagai berikut a. Dua 

angka dari belakang sebagai unit 1, yaitu 
menunjukkan nomor laci dan nomor guide; b. 
Dua angka setelah unit 1 sebagai unit 2 yaitu 
menunjukkan nomor folder; c. Sisa seluruh angka 
sesudah unit 2 sebagai unit 3 yaitu menunjukkan 
surat yang kesekian dalam folder 

Cara penyimpanan surat: Surat dengan nomor kode 
550317, berarti surat tersebut disimpan dalam laci 
10-20, di belakang guide 17, di dalam folder 
nomor 03, surat yang ke-55.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 
43 TAHUN 2009

TENTANG  KEARSIPAN
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DALAM PASAL 1 A.N. 
DISEBUT BAHWA:

ARSIP adalah rekaman kegiatan atau 
peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. (1.1) 
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ARSIP DINAMIS adalah arsip yang digunakan 
secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip 

dan disimpan selama jangka waktu tertentu 
(1.3)

ARSIP VITAL adalah arsip yang keberadaannya 
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan 

operasional pencipta arsip, tidak dapat 
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak 

atau hilang (1.4)
ARSIP AKTIF adalah arsip yang frekuensi 

penggunaannya tinggi dan/atau terus 
menerus (1.5)
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ARSIP INAKTIF adalah arsip yang frekuensi 
penggunaannya telah menurun (1.6)
ARSIP STATIS adalah arsip yang dihasilkan 
oleh pencipta arsip karena memiliki nilai 
guna kesejarahan, telah habis retensinya, 
dan berketerangan dipermanenkan yang 
telah diverifikasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional 
Republik Indonesia dan/atau lembaga 
kearsipan.
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ARSIP TERJAGA adalah arsip negara yang 
berkaitan dengan keberadaan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan negara 
yang harus dijaga keutuhan, keamanan, 

dan keselamatannya (1.8)

AKSES ARSIP adalah ketersediaan arsip 
sebagai hasil dari kewenangan hukum dan 

otorisasi legal serta keberadaan sarana 
bantu untuk mempermudah penemuan 

dan pemanfaatan arsip (1.11)
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PENCIPTA ARSIP adalah pihak yang 
mempunyai kemandirian dan 
otoritas dalam pelaksanaan fungsi, 
tugas, dan tanggung jawab di 
bidang pengelolaan arsip dinamis 
(1.19)
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ARSIPARIS adalah seseorang yang 
telah memiliki kompetensi di 
bidang kearsipan yang diperoleh 
melalui pendidikan formal dan/atau 
pendidikan dan pelatihan kearsipan 
serta mempunyai fungsi, tugas, dan 
tanggung jawab melaksanakan 
kegiatan kearsipan (1.10)
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